
 
 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 بعض العمليات األمنية في:

 مدينة حلب

 111رقم البٌان: 

 هـ 3311ذو القعدة   92التارٌخ: 

 م 11-11-2112

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه أمجعني، وبعد:

 قام أبطال جبهة النصرة يف مدينة حلب بالعديد من العمليات األمنية، وهذا تقرير بعضها:

م. وهو من منطقةة بةاب الةنةوب، وقةد اعة ش أنةه  ةار  2132-31-3وذلك بتاريخ:  3791ادلولود يف حلب“ أمحد أبو زهر ابن ناصر وفاطمة”مت بعون اهلل تصفية الشبيح •
 يف التشبيح أمام جامع آمنة يف سيف الدولة وكان يراقب اجملاهدين و هد عليه أكثر من  خصني.

م. وهو من منطقة السفوة  ار  مع إخوته يف سرقة الناس وقطع الطرق، وكان يعةمةم مةع أخةيةه مةاهةر يف 2132-31-3وذلك بتاريخ “ ميسر اجلرو”مت بعون اهلل تصفية اجملرم •
 الفرن يف السفوة ويشتم اهلل ويستفز ادلسلمني، وقد قتم حلرابته ضد ادلسلمني والتشبيح.

 م. 2132-31-2وذلك بتاريخ “ علي عادل احلسني”مت بعون اهلل تصفية العسكري •

م. )) وقد قام بأكثر من عشرين عملية اغتصاب وقتم مخسة منهن بعد قيامه بعملية االغتصاب كما قام 2132-31-2وذلك بتاريخ “ بشار حياين”مت بعون اهلل تصفية اجملرم •
 بعمليات تشبيح ضد ادلسلمني((

بعد أن مت اعتقاله من منزله يف منطقة الكالسة وقد اع ش حبمله للسالح من نوع بومبكشن وقيامه بالتشبيح ضد ادلسلمني عند كةازيةة “ فراس أعرج”مت بعون اهلل تصفية الشبيح •
 م.2132-31-6الكنج وقد متت تصفيته بتاريخ 

وقد اع ش حبمله للسالح ضد ادلسلمني وعمله مع جنود االسد على حاجز باب النصر واع ش بعالقته مع أبو الفداء الةذي يةعةتة  “  غياث سردار”مت بعون اهلل تصفية الشبيح •
 م.2132-31-6من كبار الشبيحة  كما اع ش بعدة عمليات اغتصاب وعملية قتم بعد االغتصاب وقد متت تصفيته بتاريخ 

قةد عرةرفةوا بةأذاهةم لةلةمةسةلةمةني ة و مت بعون اهلل تعاىل تصفية ادلرتْدين : سيم مشكو وحممود مشكو أحدمها يعمم مساعد أول يف حفظ النظام والثاين مسةاعةد يف الشةرطةة الةعةسةكةرية•
لرمسةي وعةنةد الةتةأكةد مةن وجةودهةم م اوقمع ادلظاهرات والسمعة السيئة وبعد الرصد وادلتابعة من قبم فريق االستخبارات للمدعوين وبعد غياب  هور عن ادلنزل بسبب مزاولة عمله

 يف ادلنزل، قامت سرية ادلهام اخلاصة بسرية الشيخ عمار مبدامهة ادلنزل يف حي بين زيد باأل رفية ومتت تصفيتهما، وهلل احلمد.

 

 

 


